
 

 
  

 
 ساز اکسیژن دستگاه هسار اهدای  مناسبت به اندرسن، بیورن آقای اقیانوسیه، و آسیا ای منطقه مدیر بیانیه

 کشور بهسیستی سازمان به

 
 بْشیستی ساسهاى بِ ساس اکسیژى دستگاُ ّشار یک تؼذاد هتحذ هلل جوؼیت صٌذٍق اهزٍس هزاسوی طی :0040 تیز 72 تْزاى

 ساسهاى جوؼیت صٌذٍق الیاًَسیِ ٍ آسیا ای هٌطمِ هذیز اًذرسي بیَرى آلای بیاًیِ سیز هتي .کزد اّذا ایزاى اسالهی جوَْری
 است:  هٌاسبت ّویي بِ هتحذ، هلل

 
 ایّ دستگاُ اّذای  هزاسن بزپایی هٌاسبت بِ را خَد حوایت ٍ آرسٍّا بْتزیي کِ هفتخزم هتحذ، هلل جوؼیت صٌذٍق طزف اس

 حفظ بزای اّ دستگاُ ایي .ًواین ابزاس کطَر بْشیستی ساسهاى ایزاى، اسالهی جوَْری در هاى دیزیٌِ ضزیک بِ ساس اکسیژى
 آسیب رفاُ ٍ هتسال هَرد در بخطی آگاّی ّذف با کِ را بْشیستی ّفتِ ،حال ػیي در است. ضذُ تْیِ ٌذاىسالو سالهت

 .هیگَین تبزیک کطَر بْشیستی اىساسه بِ ضذُ، ریشی بزًاهِ جاهؼِ افزاد پذیزتزیي

 
 بِ جوؼیت، سالوٌذی ای هٌطمِ کٌفزاًس در ضزکت بزای 7002 اکتبز در ایٌجاًب کِ گذرد هی باری آخزیي اس سال دٍ اس بیص
 هطزح سالوٌذی حال در جَاهغ در ّا دٍلت ٍ جوؼیت خاًَادُ، ًمص سهیٌِ در هْن هباحثی کٌفزاًس آى در کزدم. سفز ایزاى

 کزدم. تأکیذ سالوٌذی،  ضذى سًاًِ ٍ ذگیسً چزخِ رٍیکزد بز جلسات آى در ایٌجاًب ٍ گزدیذ

 
 سٌذ تصَیب با کِ است ضذُ حاصل ایزاى در فؼال ٍ سالن سالوٌذی بزًاهِ طبزدپی در چطوگیزی ّای پیطزفت  سهاى، آى اس

 سیاست سالوٌذ، دٍستذار هٌاسب ّای هحیط ارتما ٍ سالهت خذهات ٍ اجتواػی ّای حوایت بْبَد ّذف با لوٌذاىسا هلی
 است. رسیذُ خَد اٍج بِ خذهات، ٍ ّا گذاری

 
 هزدم.  رفاُ ٍ سالهت بز ٍیزاًگز ػَالب با ؛01کٍَیذ گیزی ّوِ است: ضذُ رٍبزٍ ای سابمِ بی بحزاى با جْاى ،سهاى ّویي در

 
 اًذ. گزفتِ لزار آى تأثیز تحت دیگزاى اس بیص هسي افزاد ضک بذٍى

 
 ًگْذاری تَاًبخطی هزاکش ٍ رٍسی ضباًِ هزالبت هزاکش در خاظ طَر بِ کِ یسالوٌذ افزاد کِ دّذ هی ًطاى جْاًی ّای دادُ

 ّستٌذ. 01 کٍَیذ اس ًاضی ًاگَار پیاهذّای ٍ ػفًَت بِ ابتال هؼزض در بیطتز ،هیطًَذ

 
 ار هزگ هَرد ّشار 28 اس بیص ٍ آسهایطگاّی ضذُ تأییذ هَرد ّشار 000 ٍ هیلیَى سِ اس بیص ایزاى اسالهی جوَْری تاکٌَى،
  ػالٍُ اًذ. دادُ دست اس 01 کٍَیذ ػلت بِ را خَد جاى سال 38 باالی هسي فزد ّشار 30 تمزیباً تؼذاد، ایي اس است. کزدُ گشارش

 
 بِ ابتال خطز هؼزض در ٍ دارًذ الاهت رٍسی ضباًِ ًگْذاری هزکش 000 تمزیباً در وٌذسال ّشار 00 بِ ًشدیک هجوَع در ایي، بز

 دارًذ. لزار  هزالبتی هزاکش در  ٍاکسیٌاسیَى بزًاهِ اٍلَیت در سالوٌذاى کِ است تمذیز لابل ّستٌذ. ػفًَت
 
 



 

 
  

 
 
 پاسخگَیی بزای خَد ّای تالش هجذد دّی جْت در آى، ضزکای ٍ هتحذ لله جوؼیت صٌذٍق ،01 کٍَیذ گیزی ّوِ هیاى در
 صٌذٍق ّوزاُ بِ هتحذ هلل جوؼیت صٌذٍق کطَر، بْشیستی ساسهاى با اًذ. کزدُ ػول هَفك پذیز آسیب جوؼیت ًیاسّای بِ

 200 ٍ ّشار 00 اس صبی جاى اس هحافظت بزای )اکَ( ارٍپا اتحادیِ بطزدٍستاًِ کوک بخص ٍ )یًَیسف( هتحذ هلل کَدکاى
 بزای اجتواػی ّای هطارکت ٍ هحَر -ریسک ارتباطات طزیك اس ٍ ساس، اکسیژى دستگاُ تْیِ با هزالبت، هزاکش در ساکي سالوٌذ

 است. کزدُ ّوکاری ،بیواری کٌتزل ٍ پیطگیزی
 

 ّیچ گیزی، ّوِ  ضزایط  در کِ است آى ضزکای ٍ هتحذ هلل جوؼیت صٌذٍق  تؼْذ اثبات ساس، اکسیژى دستگاُ ّشار یک تْیِ
 کِ است دادُ ىًطا خَد تالذاها با ایزاى اسالهی جوَْری دٍلت دیگز، بار .ضَد پطتیباًی هلی ّای تالش اس ٍ ًیافتذ ناسرل کس

 ّوچٌاى هتحذ هلل جوؼیت صٌذٍق سهاى؛ درایي است. هطزح هٌطمِ، در سالوٌذاى ًیاسّای رفغ در هَفك ًوًَِ یک ػٌَاى بِ
 .بواًذ بالی است، پایذار تَسؼِ بزای ّا آى تالش ٍ ایزاى هزدم ٍ دٍلت کٌار در کِ است هتؼْذ

 
 
 

 


